
 

 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 
  

18.02.2022                                                                                    №88-од 

 

Про підсумок проведення 

тижня зарубіжної  літератури 

 

На виконання річного плану роботи закладу та наказу Вижницького 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича від 11.02.2022 року №78-од «Про 

організацію та проведення тижня зарубіжної літератури», з метою формування 

в учнів інтересу до зарубіжної літератури, вироблення вмінь практично 

застосовувати знання на практиці, виявлення індивідуальних особливостей 

кожної дитини з 14.02 по 18.02.2022 року був проведений Тиждень зарубіжної 

літератури.  

У рамках тижня було заплановано ряд заходів, метою яких стало 

поглибити знання школярів про зарубіжних письменників, викликати в учнів 

інтерес до читання, організувати пошукову і самостійну роботи учнів за 

визначеними темами. 

Впродовж п’яти днів учні демонстрували творчі здібності, ерудицію, 

приймали активну участь у різних конкурсах та вікторинах. Під час проведення 

таких заходів учні дізнались багато цікавого про життя і творчість 

письменників, збагатили свої знання про кращі твори світової літератури. 

Вчителькою зарубіжної літератури Татарин Л.М. було організовано 

виставку ілюстрацій «Сторінками улюблених книг». 

З учнями 5-х класів проведено інтерв’ю з героїнею повісті «Полліанна», 

завдяки якому школярам краще засвоївся пройдений матеріал. 

Вікторина «Шанувальники світової літератури» з учнями 5-10-х класів 

сприяла кмітливості та активності учнів, які розгадували загадки, збирали з 

частин приказки та відгадували художні твори. 

Клим Г.Г. з учнями 8-Б класу організувала конкурс читців «Краса 

поетичного слова».  

Татарин Л.М. провела диспут «Світова література і формування 

духовності людини» в 11-А класі. 

Клим Г.Г.провела урок- гру «Знавці світової літератури».  



Татарин Л.М. та Клим Г.Г. з учнями 7-9 класів  виготовили  леп-буки.  

Слід зазначити, що школярі активно готувались та брали участь в 

різноманітних заходах в рамках предметного тижня. 

Тиждень зарубіжної літератури був цікавим та пізнавальним. Варто 

зазначити, що завдяки таким заходам школярі починають краще готуватися до 

уроків, активніше і, головне, якісніше читають, цікавляться новинками 

зарубіжної літератури. А вчителі відчувають радість творчості, професійного 

зростання й духовної реалізації. 

 

Виходячи із вищевказаного, 

                                                                       

  НАКАЗУЮ: 
 

1. Відзначити високий рівень проведення Клим Г.Г. та Татарин Л.М. 

2. На засіданні ШМО вчителів української мови та літератури та зарубіжної 

літератури проаналізувати проведення тижня зарубіжної літератури. 

3. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. 

забезпечити висвітлення матеріалів проведених заходів на сайтах закладу. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

 

Директорка закладу                                               Оксана СИЧОВА. 

 

З наказом ознайомлено:  

________Татарин Л.М. 

________ Клим Г.Г. 

________ Юрійчук Р.В. 

________ Вадилюк І.Ю. 


